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Tipurile și definițiile substanțelor explozibile  

Articolul 3 

În scopul prezentei legi, substanțe explozibile înseamnă orice substanță chimică 
în formă lichidă sau solidă, care sub efectele externe favorabile (impact sau fricție) pot 
elimina energie în formă de căldură sau gaze prin degradare chimică explozibilă.  

Substanțele explozibile specificate în paragraful 1 al prezentului articol vor include: 

1) explozivi comerciali; 

2) dispozitive de aprindere; 

3) dispozitive pirotehnice; 

4) muniții comerciale; 

5) pulbere; 

6) produse încărcate cu substanțe explozibile; și 

7) materie primă explozibilă folosită la producerea substanțelor menționate în ale 
explosive in punctele 1 - 6 al acestui paragraf. 

Explozivi comerciali reprezintă substanțele folosite la distrugerea sau modelarea 
clădirilor și materialele emise prin intermediul energiei în rezultatul unei reacției chimice a 
descompunerii explozibilului. 

Dispozitivele de aprindere a explozibililor sunt toate tipurile de capse, 
aprinzătoare, fuse și dispozitive pirotehnice folosite în activitățile de minerit. 

Dispozitivele pirotehnice sunt dispozitivele aplicate pentru focurile de artificii, 
rachete anti-grindină și alte rachete folosite în scopuri științifice, comerciale și altele, 
precum și articolele compuse din compuși explozibili cu efect de exploziv sau alți compuși 
folosiți la producerea focului, luminii, detonării sau efectului de fum.  

Munițiile comerciale sunt gloanțele, cartușele și tuburile de cartușe echipate cu 
capse și încărcate cu pulbere. 

Pulberea este substanța explozibilă care a trecut prin combustie prin intermediul 
conductivității termice și este în primul rând intenționată să arunce proiectile și se împarte 
în pulbere neagră și pulbere fără fum. 

Produsele încărcate cu substanțe explozibile sunt produsele încărcate cu 
amestecuri explozibili și/sau pirotehnice, efectul cărora depinde de materialul încărcat. 



Materia primă explozibilă sunt substanțele care prin compoziția lor chimică și 
sensibilitatea la aprindere au proprietăți de explozie și sunt capabile să se descompună 
prin explozie și prin urmare, sunt folosite la producerea substanțelor explozibile. 

 
 

Definiții  Articolul 5 

Termenii utilizați în prezenta lege vor avea următorul conținut: 

1) reciclare (de-elaborare) înseamnă reutilizarea substanțelor explozibile pentru 
alte scopuri după ce sunt înlăturate din muniții și dispozitivele explozibile folosite în mine; 

2) neutralizare înseamnă transformarea chimică a substanțelor explozibile în 
substanțe ne-explozibile; 

3) distrugerea substanțelor explozibile înseamnă distrugerea finală a 

substanțelor explozibile prin incinerare, detonare sau alte proceduri; 

4) dealer înseamnă producătorul, agentul său cu oficiu înregistrat în 
Montenegro, importatorul sau o companie, altă persoană juridică sau fizică ce plasează 
substanțele explozibile pe piață sau oferă utilizarea acestora; 

5)utilizare înseamnă pregătirea directă și activarea substanțelor explozibile; 

6) manipularea înseamnă activități mici întreprinse de persoanele fizice care 
îndeplinesc cerințele stipulate de prezenta lege în procesul de producere, testare, 
depozitare, comercializare sau utilizare a substanțelor explozibile; 

7) persoană responsabilă este persoana unei companii, entități sau 
reprezentantul unei persoane fizice care este responsabilă pentru producerea, testarea, 
comercializarea sau utilizarea substanțelor explozibile, în conformitate cu prezenta lege;  

8) depozitare înseamnă depozitarea și păstrarea substanțelor explozibile în 
încăperile de producere și depozitare, depozitele temporare și containere; 

9) încăpere de producere înseamnă o încăpere închisă și controlată cu încăperi 
auxiliare intenționată pentru producerea substanțelor explozibile, care este construită și 
echipată să asigure protecția vieților, sănătății și siguranței oamenilor, animalelor și 
plantelor, mediului ambiant și a proprietății; 

10)încăpere de depozitare înseamnă o încăpere închisă și controlată cu încăperi 
auxiliare, ce este intenționată pentru stocarea, încărcarea și descărcarea substanțelor 
explozibile, construită și echipată în așa fel ca să asigure protecția vieților, sănătății și 
siguranței oamenilor, animalelor și plantelor, mediului ambiant și a proprietății; 

11) depozit temporar este o încăpere intenționată pentru stocarea munițiilor, 
pulberii de vânătoare, capse pentru munițiile de vânătoare, dispozitivele pirotehnice, fuse 
cu combustie lentă și accesorii de aprindere, dacă cantitatea totală de pulbere, inclusiv 
pulberea conținută în muniții nu depășește greutatea brută de 20 kg sau 150 kg în 
dispozitive pirotehnice; 

12) container este o cutie portabilă sau un mijloc de transport pentru depozitarea 
substanțelor explozibile. 



 

II. MĂSURI DE SECURITATE 

Măsuri preventive și de protecție Articolul 6 

În procesul de producere, testare, comercializare, utilizare, depozitare, reciclare 
(de-elaborare), neutralizarea sau distrugerea substanțelor explozibile, companiile, entitățile 
publice și antreprenorii vor asigura protecția vieții, sănătății și siguranței oamenilor, 
animalelor și plantelor, mediului ambiant și proprietății, precum și vor implementă măsurile 
prescrise de prezenta lege și regulamentele adoptate în baza acestei legi, precum și 
regulamentele privind protecția și salvarea, securitatea muncii, ocrotirea sănătății, 
protecția mediului ambiant, planificarea urbană și construcția clădirilor. 

Aplicarea măsurilor specificate în paragraful 1 al prezentului articol va fi 
reglementată prin acte generale ale companiei, entității de stat sau antreprenorului. 

Articolul 7 

Companiile, entitățile și antreprenorii implicați în producerea, testarea, 
comercializarea, utilizarea, depozitarea, reciclarea (de-elaborarea), neutralizarea sau 
distrugerea substanțelor explozibile vor informa personalul responsabil de manipularea 
substanțelor explozibile sau alte acțiuni legate de explozibil, despre măsurile prescrise 
pentru acțiunile specificate în Articolul 6, paragraful 2 a prezentei legi și îi va instrui ce să 
facă în cazurile producerii unui accident tehnic-tehnologic sau alt risc, în conformitate cu 
prevederile privind protecția și salvarea. 

Zone periculoase Articolul 11 

În zonele puse în pericol de încăperile specificate în Articolul 8 al acestei legi, nu 
va fi permisă  construcția altor clădiri, dacă nu au scopul să acționeze ca protecție. 

Limitele bateriilor în zonele specificate în paragraful 1 al prezentului articol vor fi 
determinate de către Minister. 

 
 

Permisul de lansare a produsului pe piață 

Articolul 12 

O substanță explozibilă poate fi lansată pe piață și folosită doar daca posedă 
permisul de introducere a produsului pe piață. Permisul specificat în paragraful 1 al 
prezentului articol va fi eliberat de Minister, la solicitarea dealerului. Permisul pentru 
lansarea substanței explozibile pe piață va fi eliberat, dacă conformitatea cerințelor tehnice 
a fost verificată într-o procedură prescrisă și a fost marcată în conformitate cu prezenta 
lege. 

Cererea pentru permisul specificat în paragraful 2 al prezentului articol va conține 
următoarele: 



- Certificatul de conformitate cu cerințele tehnice; 

- Instrucțiuni la utilizare, depozitare și distrugerea substanței explozibile; 

- Datele despre marcaj și tipul de marcare a substanței explozibile. 

Instrucțiunile specificate în para 4, punctul 2, al prezentului articol vor fi explicate 
într-o manieră comprehensivă, în limba Montenegro. 

Cerințele tehnice și procedurile de analiză a conformității substanțelor explozibile, 
precum și marcajele și tipul de marcare a substanței explozibile vor fi reglementate de 
Regulamentul Tehnic adoptat de Minister în cooperare cu autoritatea administrației 
responsabilă pentru dezvoltarea economică. 

 

Permisul de producere 

Articolul 22 

Producătorul poate fi o companie, altă entitate sau antreprenor înregistrat să 
producă substanțe explozibile, care deține un permis pentru producerea substanțelor 
explozibile. 

Permisul specificat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat de Minister. 

Permisul de producere poate conține măsuri adiționale ce au scopul să protejeze 
viețile, sănătatea și siguranța oamenilor, animalelor și plantelor, mediului ambiant și 
proprietății. 

 
 

 
 

 
 
Producătorul va 

avea: 

- o persoană 
responsabilă; 

Cerințe față de producere 

Articolul 23 



- persoane care vor manipula substanțele explozibile în procesul de 
producere; 

- încăperi de producere și depozitare. 
 
 

Persoana responsabilă specificată în paragraful 1 punctul 1 al prezentului articol 
va avea diplomă universitară în domeniul relevant și va îndeplini toate cerințele specificate 
în Articolul 19 al prezentei legi. 

 
 

Cererea pentru eliberarea permisului de producere 

Articolul 24 

Cererea pentru eliberarea permisului de producerea substanței explozibile va fi 
depusă împreună cu următoarele documente: 

 
- documentul ce confirmă înregistrarea în Registrul de Stat al Curții 

Comerciale; 
-  informații despre persoana responsabilă ; 
-  Informații despre persoanele care vor manipula substanțele explozibile în 

procesul de producere; 
-  utilizarea permisului pentru întreprinderea de producere și depozitare; 
-  dovada îndeplinirii cerințelor specificate în Articolele 6, 7 și 8 a prezentei 

legi; 
-  informații despre denumirile și tipurile de substanțe explozibile produse; 
-  descrierea procesului tehnologic de producere; 

-  Descrierea sistemului de control al calității. 
 

 
Reciclare (De-elaborare) și neutralizare 

Articolul 25 

Producătorul poate recicla (de-elabora) și neutraliza substanțele explozibile. 
 
 

Depozitarea 

Articolul 27 

Producătorul va depozita substanțele explozibile în încăperi de depozitare care 
constituie o parte integrală a întreprinderilor de producere. 

 

Definiții 

Articolul 31 

În sensul prezentei legi, comerțul cu substanțe explozibile înseamnă vânzarea 
substanțelor explozibile unei companii, entități, antreprenor sau persoane fizice ce deține 
un permis de achiziționare a substanțelor explozibile, precum și depozitarea legată de 
comercializare. 

Vânzarea cu amănuntul a dispozitivelor pirotehnice de agrement de clasa I și II, 



pulbere pentru arme, fuse cu combustie lentă și inițierea capselor pentru muniții în 
încăperile de comerț ale companiilor, entităților și antreprenorilor ce dețin licențe de 
întreprindere a activităților de vânzare, în conformitate cu regulamentele speciale, în 
sensul prezentei legi, nu vor fi considerate vânzare. 

 

 
Cerințele față de comercializare 

Articolul 33 

Compania, entitatea sau antreprenorul specificat în Articolul 32, paragraful 1 al 
prezentei legi va avea: 

- O persoană responsabilă; 
- O încăpere de depozitare sau depozitare temporară pentru care a fost emis 

un permis de folosință. 

Persoana responsabilă specificată în paragraful 1 punctul 1 al prezentului articol 
va deține diplomă universitară în domeniul relevant și va îndeplini cerințele de manipulare 
specificate în Articolul 19 al prezentei legi. 

 
5. Achiziții 

 

Permisul de achiziții 

Articolul 37 

Permisele de achiziționare a substanțelor explozibile vor fi eliberate de Minister la 
solicitarea companiei, entității, antreprenorului sau persoanei fizice ce deține permisul de 
utilizare a substanțelor explozibile. 

Permisele de achiziționare a substanțelor explozibile vor fi eliberate pentru o 
perioadă de trei luni.  

Cererea de eliberare a permiselor specificate în paragraful 1 al prezentului articol 
ar include date despre: 

- Solicitant (denumirea și adresa înregistrată, sau numele și prenumele, 
adresa și numărul buletinului de identitate); 

- Denumirea, cantitatea, ambalarea, producătorul substanței explozibile, 
motivele și justificarea achiziției; 

- Locul și timpul aproximativ de folosire; 
- Persoanele care preiau substanțele explozibile; 
- Persoana are manipulează substanțele explozibile; 
- Metoda și cerințe de depozitare. 
Solicitantul licenței de achiziționare a substanțelor explozibile poate fi supus unei 

verificări suplimentare sau altor cerințe necesare cu privire la protecția vieții, sănătății și 
siguranței oamenilor, animalelor și plantelor, mediului ambiant și proprietății, impuse de 
minister. 

 
 

Permisul de achiziționare eliberat unei persoane fizice 

Articolul 38 

Permisele pot fi eliberate persoanelor fizice pentru achiziționare unei cantități 
maxime de cinci kg de substanțe explozibile, 50 unități de dispozitive de aprindere și o 
cantitate relevantă de fuse cu combustie lentă.   



Substanță explozibilă specificată în paragraful 1 al prezentului articol poate fi 
manipulată doar de persoanele care posedă permis eliberat pentru activități de explozii, în 
conformitate cu prezenta lege. 

Permisul de achiziționare a substanțelor explozibile eliberat unei persoane fizice 
va specifica de asemenea locul achiziționării substanței, locul aproximativ de utilizare a 
substanțelor explozibile. 

Persoane fizică care a achiziționat substanțe explozibile va returna după utilizare, 
cantitatea rămasă de substanțe companiei, entității sau antreprenorului de la care a 
procurat substanțele sau se va asigura că acestea vor fi distruse de o persoană calificată 
și este obligată să înștiințeze ministerul și autoritatea responsabilă de control. 

Persoana fizică care achiziționează substanțele explozibile de clasa I și II nu sunt 
obligate să aibă permis de achiziționare. 

 
Container de depozitare 

Articolul 42 

Compania, entitatea sau antreprenorul implicat în activitate de minerit va deține 
containere pentru depozitarea substanțelor explozibile neutilizate amplasate la șantierul 
de construcție. 

 
6. Utilizarea  

 
 

Locul de utilizare 

Articolul 43 

Substanțele explozibile pot fi utilizate în locurile specificate la cumpărarea sau în 
permisele pentru utilizarea acestor substanțe. 

 
 

1) Utilizarea dispozitivelor pirotehnice 

Tipurile de dispozitive pirotehnice 

 Articolul 45 

În dependență de cantitatea și tipul amestecului pirotehnic, adică a încărcăturii 
explozibile, nivelului acustic și a altor cerințe, dispozitive pirotehnice se împart în: 

- Dispozitive pirotehnice de clasa I – jucării pirotehnice; 
- Dispozitive pirotehnice de clasa II – dispozitive pentru focuri de artificii mici; 
- Dispozitive pirotehnice de clasa III – dispozitive pentru focuri de artificii 

medii; 
- Dispozitive pirotehnice de clasa IV – dispozitive pentru focuri de artificii 

masive. 

 
Tipul, proprietățile, marcajul, condițiile de securitate, cerințele pentru depozitare și 

utilizare a dispozitivelor pirotehnice vor fi reglementate în mai multe detalii în decretul 
ministerial.  

 
Cerințele pentru organizarea focurilor de artificii în public  



Articolul 47 

Compania, entitatea sau antreprenorul specificați în Articolul 46, paragraful 1 al 
prezentei legi vor avea: 

- O persoană responsabilă; 
- O încăpere de depozitare sau depozitare temporară pentru care a fost 

eliberat un permis de utilizate; 
- Cel puțin un angajat cu calificări tehnice pentru a îndeplini focurile de artificii 

pentru publicul general. 

Persoana responsabilă specificată în paragraful 1, cratima 1 al prezentului articol 
va deține diplomă universitară în domeniul relevant și va îndeplini cerințele de manipulare 
specificate în Articolul 19 al prezentei legi. 

Programul și conducerea instruirii vocaționale, precum și susținerea examenului 
profesional de către persoana ce organizează focurile de artificii în public vor fi 
reglementate într-un decret ministerial. 

 
 

Tipurile de focuri de artificii 

Articolul 50 

Focurile de artificii pentru public sunt focurile de artificii profesionale și focurile de 
artificii cu efecte speciale. 

Focurile de artificii profesionale vor fi organizate cu dispozitive pirotehnice 
aprobate de clasa II, III și IV pe suprafețe special amenajate pentru aceste scopuri și la o 
distanță prescrisă de clădiri, comunicații și alte arii.   

Focurile de artificii cu efecte speciale vor fi folosite în teatre și instituții similare, în 
filme și studiouri TV sau în aer liber cu dispozitive pirotehnice aprobate de clasa I, II, III și 
IV și alte substanțe explozibile folosite în aceste scopuri. 

 
Permisele pentru conducerea focurilor de artificii în public 

 Articolul 51 

Permisele pentru conducerea focurilor de artificii în public vor fi eliberate la 
solicitarea companiei, entității sau antreprenorului ce deține un permis pentru conducerea 
focurilor de artificii în public. 

Permisul pentru conducerea focurilor de artificii în public va specifica tipul și clasa 
dispozitivelor pirotehnice pentru acest scop, precum și locul și timpul pentru conducerea 
focurilor de artificii în public. 

 
Cerințele pentru conducerea activităților de minerit 



Articolul 54 

Compania, entitatea și antreprenorul specificați în Articolul 53, paragraful 1 al 
prezentei legi vor avea: 

- o persoană responsabilă; 
- cel puțin un angajat ce deține permis de conducere a activităților de minerit 

în conformitate cu prezenta lege; 
- o încăpere de depozitare sau depozitare temporară pentru care a fost 

eliberat un permis de utilizare. 
Persoana responsabilă specificată în paragraful 1, punctul 1 al prezentului articol 

va ave diplomă universitară sau de colegiu în domeniul relevant și va îndeplini cerințele de 
manipulare specificate în Articolul 19 al prezentei legi. 

 
 

Cererea pentru eliberarea permisului 

Articolul 55 

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere a activităților de minerit 
depusă de companie, entitate sau antreprenor va include următoarele: 

- un document ce confirmă înregistrarea în Registrul de Stat al Curții 
Comerciale; 

- informații despre persoana responsabilă; 
- informații despre un angajat ce deține un permis de conducere a activității de 

minerit în conformitate cu prezenta lege; 

- dovada deținerii unei încăperi de depozitare sau depozitare temporară pentru 
care a fost eliberat un permis de utilizare. 

 
 

Planul de minerit și măsurile de securitate  

A r t i co l ul  57  

La conducerea activităților de minerit, compania, entitatea sau antreprenorul vor 
lua măsuri de securitate și vor întreprinde activități de minerit în conformitate cu planul de 
minerit, în așa fel ca să nu pună în pericol viața, sănătatea și securitatea oamenilor, 
animalelor și plantelor, mediul ambiant și proprietatea. 

Planul de minerit specificat în paragraful 1 al prezentului articol va fi elaborat de o 
persoană ce deține diplomă universitară în domeniul mineritului și care a susținut un 
examen profesional, în conformitate cu legislația privind mineritul. 

Compania, persoana juridică și antreprenorul ce conduce activități de minerit va 
informa ministerul, autoritatea de supraveghere și publicul nu mai târziu de 24 ore de la 
începutul activității prin intermediul mass media despre activitatea de mineritul care va 
avea loc într-o localitate sau în vecinătatea sa. De asemene, acestea vor informa în scris 
companiile și persoanele juridice ce gestionează clădirile cu trei zile înainte de începerea 
activității de minerit în vecinătatea drumurilor, căilor ferate, sistemelor de aprovizionare cu 
apă, liniilor de electricitate și telefonie și clădiri similare. 

 
 

Permisul pentru întreprinderea activităților de minerit la suprafață 



Articolul 58 

Mineritul la suprafață poate fi îndeplinit de o persoană angajată specificată în 
Articolul 54, paragraful 1, punctul 3 al prezentei legi, care are permis să întreprindă 
activități de explozie la suprafață.   

Permisul specificat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat de Minister. 

Permisul de îndeplinire a activităților de explozii la suprafață poate fi eliberat 
persoanei specificate în paragraful 1 al prezentului articol care: 

- are diplomă universitară, de colegiu sau învățământ profesional în domeniul 
relevant; 

- a susținut examenul profesional pentru conducerea activităților de minerit; 

- patru ani experiență în activități de pregătire pentru minerit dacă persoana a 
absolvit învățământul secundar sau doi ani experiență în activitățile date, dacă persoana 
deține diplomă universitară sau de colegiu. 

 
 

Permisul pentru îndeplinirea activităților speciale de minerit  

Articolul 59 

Mineritul special poate fi întreprins de un angajat specificat în Articolul 54, 
paragraful 1, punctul 3 al prezentei legi, care are permis să întreprindă activități speciale 
de minerit. 

Permisul specificat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat de Minister. 

Permisul pentru întreprinderea activităților de minerit special poate fi eliberat unei 
persoane specificate în paragraful 1 al prezentului articol, care îndeplinește cerințele 
specificate în Articolul 19, paragraful 1 al prezentei legi și are: 

- are diplomă universitară, de colegiu sau învățământ profesional în domeniul 
relevant; 

- a susținut examenul profesional pentru conducerea activităților de minerit; și  

- cinci ani de experiență în activități de minerit dacă persoana a deține diplomă de 
colegiu, și patru ani de experiență în activități de minerit dacă persoana a deține diplomă 
universitară. 

 
 

Permisul pentru îndeplinirea mineritului în procesul de de-minerit  

Articolul 61 

Mineritul în procesul de de-minerit poate fi condus de un angajat specificat în 
Articolul 54, paragraful 1 cratima 3 al prezentei legi ce a obținut un permis de îndeplinirea 
mineritului în procesul de de-minerit. 

Permisul specificat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat de Minister. 

Permisul de întreprindere a mineritului în procesul de de-minerit poate fi eliberat 
unei persoane specificate în paragraful 1 al prezentului articol care: 

- are diplomă universitară, de colegiu sau învățământ profesional în domeniul 
relevant; 

- a susținut examenul profesional pentru conducerea activităților de minerit; și 



- doi ani de experiență în activitatea de-minerit sau minerit, dacă deține diplomă 
de absolvire a școlii generale sau un an de experiență în domeniul relevant, dacă are 
diplomă de colegiu sau universitară. 

 

Activități de pregătire pentru minerit  

Articolul 63 

Activități de pregătire pentru minerit (sondă cu încărcătură explozibilă, plasarea 
dispozitivelor inițiere a exploziilor, etc.) pot fi conduse de o persoană fizică (în continuare, 
miner) care: 

- îndeplinește cerințele specificate în Articolul 19 paragraful 1 al prezentei legi; 
- are cel puțin diplomă de absolvire a învățământului general, și; 
- este competentă să conducă activități de pregătire pentru minerit, în baza 

unui permis eliberat în conformitate cu regulamentele de minerit. 

Activitățile auxiliare de pregătire pentru minerit (transportarea substanțelor 
explozibile, încărcare, descărcare, etc.) pot fi conduse, sub supravegherea unui miner, de 
o persoană fizică ce deține diplomă de absolvire a școlii elementare, ce cunoaște 
procedurile operaționale, riscurile și regulile de siguranță la locul de muncă în timpul 
manipulării substanțelor explozibile. 

 

 
Adoptarea actelor normative 

 Articolul 75 



Conținutul cererilor de aplicare și documentelor de oferire a opiniei și acordului 
specificat în Articolul 66 al prezentei legi, distanțele sigure pentru toate tipurile de 
întreprinderi de producere și depozitare, cerințele față de întreprinderile de producere și 
depozitare și amplasările lor, precum și procedura de oferire a securității fizice și tehnice 
vor fi reglementate în actele normative ale ministerului. 

 
 

Ținerea registrelor   

Articolul 76 

Ministerul va păstra următoarele registre privind: 
- persoanele juridice și fizice autorizate, adică desemnate să conducă 

evaluarea conformității substanțelor explozibile; 
- substanțele explozibile ce sunt autorizate spre lansarea pe piață în bază de 

permise; 
- permise eliberate pentru producerea, comercializarea și achiziționarea 

substanțelor explozibile, organizarea focurilor de artificii, efectuarea activităților de minerit 
și autorizația de a conduce activități de minerit; 

- hotărâri cu privire la anularea validității permiselor de producere și 
comercializare a substanțelor explozibile, întreprinderea activităților de organizare a 
focurilor de artificii pentru public și activități de minerit; 

- substanțe explozibile confiscate. 

Compania, entitatea sau antreprenorul ce produce substanțe explozibile va păstra 
registre cu privire la tipul și cantitatea substanțelor explozibile produse, vândute, folosite, 
distruse, returnate, lipsă sau furate. 

Compania, entitatea sau antreprenorul implicați în comercializarea, achiziția și/sau 
folosirea substanțelor explozibile va păstra registre despre tipul și cantitatea substanțelor 
explozibile achiziționate, furate, distruse, returnate, lipsă sau furate.   

Registrele specificate în paragrafele 1 și 2 a prezentului articol vor fi păstrate timp 
de 10  ani, iar registrele specificate în paragraful 3 al prezentului articol vor fi păstrate 
pentru o perioadă de cinci ani. 

Conținutul și procedura de ținere a registrelor specificate în paragrafele 1, 2 și 3 a 
prezentului articol vor fi prescrise de Minister. 

 
 

Măsuri și acțiuni administrative 

Articolul 79 

În afară de măsurile și acțiunile administrative prescrise de legea privind 
supravegherea inspecției, inspectorul responsabil pentru substanțele explozibile, 
substanțele inflamabile și gaze este de asemenea autorizat să: 

- intre și să inspecteze clădirile și încăperile folosite pentru producerea, 
depozitarea, distrugerea și comercializarea substanțelor explozibile, precum și clădirile 
suspectate că conțin substanțe explozibile; 

- inspecteze documentele cu privire la substanțele explozibile; 
- inspecteze documentele privind calificările speciale la manipularea 

substanțelor explozibile; 
- verifice identitatea persoanelor găsite în clădirile folosite pentru producerea 

și depozitarea substanțelor explozibile; 



- interzică persoanelor fără cunoștințe speciale să manipuleze substanțele 
explozibile; 

- interzică producerea substanțelor explozibile și anumitor acțiuni cu privire la 
comercializarea, depozitarea, utilizarea, încărcarea sau descărcarea substanțelor 
explozibile din cauza iregularităților descoperite în măsurile de securitate, care ar putea 
pune în pericol viața, sănătatea și securitatea oamenilor, animalelor și plantelor, mediului 
ambiant și proprietății; 

- emită ordine de înlăturare a iregularităților identificate timp de o perioadă 
anumită; 

- emită ordine pentru alte măsuri în procesul de producere, comercializarea și 
utilizarea a substanțelor explozibile, dacă sunt necesare pentru protecția vieții, sănătății și 
siguranței oamenilor, animalelor și plantelor, mediului ambiant și proprietății. 

 
 

Articolul 80 
O amendă în sumă de 20 - 300 salarii minime stabilite în Montenegro va fi impusă 

companiei, entității sau antreprenorului, dacă aceștia: 

1) nu au adoptat actul general specificat în Articolul 6, paragraful 2 al prezentei 
legi; 

2) nu au informat persoanele ce manipulează sau îndeplinesc alte sarcini legate 
de substanțele explozibile cu privire la măsurile stipulate în actele specificate în Articolul 6, 
paragraful 2 al prezentei legi sau dacă nu îi antrenează să reacționeze în cazul unui 
accident tehnic și tehnologic sau alt risc, în conformitate cu regulamentele privind protecția 
și salvarea (Articolul 7); 

3) nu asigură protecția fizică și tehnică permanentă a încăperilor pentru 
producerea și depozitarea substanțelor explozibile (Articolul 8); 

4) nu organizează și monitorizează aplicarea măsurilor de protecție prestabilite 
(Articolul 9); 

5) nu înștiințează imediat ministerul și autoritatea administrației responsabile 
pentru control pierderii sau furtului substanțelor explozibile și cel târziu timp de o oră de la 
descoperirea faptului (Articolul 10); 

6) lansează pe piață și utilizează substanțele explozibile fără permisul să le 
lanseze pe piață (Articolul 12 paragraful 1); 

7) întreprinde activități specificate în Articolul 13 al prezentei legi fără un permis 
relevant (Articolul 14 paragraful 1); 

8) permite ca substanțele explozibile să fie manipulate de o către o persoană 
care nu îndeplinește cerințele de manipulare a substanțelor explozibile (Articolul 19 
paragraful 1); 

9) inițiază producerea substanțelor explozibile fără un permis relevant emis de 
minister (Articolul 22 paragraful 2) sau continue producerea fără a îndeplini cerințele 
specificate în Articolul 23 al prezentei legi; 

10) conduce cercetarea noilor tipuri de substanțe explozibile fără un permis 
relevant al Ministerului (Articolul 28 paragraful 3); 

11) se implică în comerțul cu substanțele explozibile fără un permis relevant 
permit al Ministerului (Articolul 32 paragraful 1); 



12) se implică în vânzarea substanțelor explozibile companiilor, persoanelor 
fizice sau juridice, antreprenorilor care nu au permis pentru achiziționarea substanțelor 
explozibile (Articolul 35); 

13) achiziționează substanțe explozibile fără permisul relevant al Ministerului 
(Articolul 37 paragraful 1); 

14) efectuează focuri de artificii fără permisul relevant al Ministerului (Articolul 46 
paragraful 2); 

15) se implică în activități de minerit fără permisul relevant al Ministerului 
(Articolul 53); 

16) în procesul de minerit nu întreprinde măsurile de securitate pentru protecția 
vieții, sănătății și securității oamenilor, animalelor și plantelor, mediului ambiant și 
proprietății (Articolul 57 paragraful 1); 

17) pune în pericol viața, sănătatea și securitatea oamenilor, animalelor și 
plantelor, mediul ambiant și proprietatea prin distrugerea nereglementată și neprofesională 
a substanțelor explozibile (Articolul 64 paragraful 1 și  2); 

18) nu construiește și echipează întreprinderile de producere și depozitare în așa 
fel ca să ofere protecție vieții, sănătății și securității oamenilor, animalelor și plantelor, 
mediului ambiant și proprietății (Articolul 65); 

19) construiește încăperi pentru producerea și depozitarea substanțelor 
explozibile fără obținerea unei opinii despre locație și aprobarea proiectului și 
documentelor financiar-tehnice (Articolul 66); 

20) amplasează containerele prin încălcarea Articolului 67 al prezentei legi; 

21) folosește întreprinderile de producere și depozitare fără permisul Ministerului 
(Articolul 74). 

 

Pentru încălcările specificate în acest articol, amenda de 5-20 salarii minime în 
Montenegro se va impune și persoanei responsabile a entității. 



Articolul 81 

O amendă în sumă de 20 - 200 salarii minime stabilite în Montenegro va fi impusă 
companiei, entității sau antreprenorului, dacă: 

1) substanțele explozibile sunt manipulate de o persoană fără cunoștințe 
speciale și fără supravegherea unei persoane cu cunoștințe de manipulare a substanțelor 
explozibile și care nu este familiarizată cu metoda de lucru, riscurile și măsurile de 
protecție la locul de muncă (Articolul 20 paragraful 1); 

2) timp de opt zile de la data când decizia cu privire la anularea licenței pentru 
producerea substanțelor explozibile devine finală și executorie, nu prezintă ministerului 
rapoartele ținute în conformitate cu prezenta lege (Articolul 26 paragraful 2); 

3)  timp de opt zile nu a înștiințat Ministerul despre începerea, modificarea sau 
terminarea activității (Articolul 30); 

4) timp de opt zile de la data intrării în vigoare a deciziei de anulare a permisului 
de comercializare a substanțelor explozibile, nu au prezentat Ministerului rapoartele 
păstrate în conformitate cu prezenta lege (Articolul 36 paragraful 2); 

5) au achiziționat substanțe explozibile necesare pentru efectuarea activităților 
de minerit și dispozitive pirotehnice pentru focurile de artificii în cantități ce nu pot fi 
depozitate (Articolul 40); 

6) vând substanțe fără a păstra o copie a permisului sau nu specifică tipul și 
cantitatea substanțelor explozibile vândute (Articolul 41 paragraful 2); 

7) nu au un container pentru depozitarea substanțelor explozibile neutilizate la 
șantierul de construcție (Articolul 42); 

8) folosesc substanțele explozibile achiziționate în violarea Articolului 44, 
paragraful 2 al prezentei legi; 

9) timp de opt zile de la date intrării în vigoare a deciziei cu privire la anularea 
permisului de organizarea a focurilor de artificii, ei nu prezintă ministerului rapoartele ținute 
în conformitate cu prezenta lege (Articolul 49 paragraful 2); 

10) întreprind activități de organizare a focurilor de artificii fără permis sau dacă ei 
organizează focuri de artificii pentru public într-un loc, oră, tipul sau clasa dispozitivelor 
pirotehnice ce nu corespund permisului emis pentru organizarea focurilor de artificii pentru 
public (Articolul 51); 

11) timp de opt zile de la data intrării în vigoare a deciziei de anulare a permisului 
de întreprindere a activității de minerit, ei nu prezintă ministerului rapoartele prescrise 
(Articolul 56 paragraful 2); 

12) nu întreprind măsurile de securitate, nu elaborează un plan de minerit sau nu 
întreprind mineritul în conformitate cu planul de minerit (Articolul 57 paragraful 1); 

13) întreprind activități de minerit într-o așezare sau vecinătate a unei așezări, nu 
înștiințează ministerul, autoritatea responsabilă pentru control, publicul, companiile și alte 
entități ce gestionează drumurile, căile ferate, sistemele de aprovizionare cu apă, liniile de 
electricitate și telefonie, precum și alte utilități similare (Articolul 57 paragraful 3); 

14) minerit la suprafață, minerit special, minerit subteran sau minerit în proces de  
de-minerit sunt întreprinse de persoane fără permis să conducă activități de minerit sau să 
conducă unele tipuri de minerit (Articolele 58, 59, 60 și 61); 

15) activitățile de pregătire pentru minerit sau activitățile auxiliare de pregătire 



pentru minerit sunt întreprinse de o persoană fizică care nu îndeplinește cerințele 
specificate în Articolul 63 al prezentei legi; 

16) întreprinderile de producere și depozitare pentru diferite tipuri de substanțe 
explozibile nu depozitează aceste substanțe în încăperi separate sau compartimente 
special amenajate pentru acest scop, sau păstrează dispozitive de aprindere împreună cu 
substanțe explozibile (Articolul 68); 

17) nu țin rapoartele prescrise (Articolul 76 paragraful 2, 3 și 4). 
 
 

Pentru încălcările specificate în paragraful 1 al prezentului articol, se va aplica o 
amendă de 5 - 15 salarii minime în Montenegro persoanei responsabile a entității. 

 
 

Articolul 82 

O amendă în sumă de 3- 20 salarii minime stabilite în Montenegro va fi impusă unei 
persoane, dacă: 

1) la finalizarea lucrărilor, aceasta nu returnează cantitățile rămase de substanțe 
explozibile companiei, entității sau antreprenorului de la care le-a achiziționat, nu asigură 
distrugerea acestor substanțe de către o persoană calificată și nu comunică aceasta 
ministerului și autorității responsabile de control (Articolul 38 paragraful 4); 

2) întreprinde minerit la suprafață, minerit special și/sau subteran în procesul de 
de-minerit fără un permis relevant să întreprindă aceste sarcini (Articolul 58 paragraful 1, 
Articolul 59 paragraful 1, Articolul 60 paragraful 1 și Articolul 61 paragraful 1); 

3) întreprinde activități de pregătire pentru minerit fără întrunirea cerințelor 
menționate la Articolul 63, paragraful 1 al prezentei legi. 

Pentru încălcările specificate în paragraful 1 al prezentului articol, se va impune o 
amendă unei persoane fizice la fața locului în sumă de 3 salarii minime în Montenegro. 



Legea privind modificarea Legii cu privire la amenzile pentru încălcări  
 
 

(Monitorul Oficial al MNE, Nr. 40/11) 

Articolul 14 

În Legea cu privire la substanțele explozibile (Monitorul Oficial al MNE, Nr. 49/08), 
în Articolul 80 propoziția introductivă din paragraful 1 este modificată după cum urmează: 

Persoana juridică va fi amendată cu o amendă de la 1 500 – 16 000 euro pentru 
încălcări, dacă:“. 

În paragraful 2, cuvintele „de la cinci la douăzeci salarii minime în Montenegro“ vor 
fi substituite cu cuvintele „de la 300 la 1 500 euro“. 

După paragraful 2 se va introduce un nou paragraf cu următorul conținut: 

„Antreprenorul din paragraful 1 al prezentului Articolul va fi amendat cu o amendă 
de la 750 la 4 000 euro.”. 

În Articolul 81, propoziția de introducere din paragraful 1 este modificată după cum 
urmează: 

„Persoana juridică va fi amendată cu o amendă de la 1 500 până la 10 000 euro 
pentru încălcări, dacă:“. 

În paragraful 2 cuvintele: „în sumă de la cinci la cincisprezece salarii minime în 
Montenegro“ sunt substituite cu cuvintele: „de la 300 până la 1 000 euro”. 

După paragraful 2 se va adăuga un nou paragraf cu următorul conținut: 

„Antreprenorul din paragraful 1 al prezentului Articolul va fi amendat cu o amendă 
de la 750 până la 4 000 euro.”. 

În Articolul 82 propoziția de introducere din paragraful 1 este modificată după cum 
urmează: 

„Persoana fizică va fi amendată cu o amendă de la 150 până la 550 euro pentru 
încălcări, dacă:“. 

Paragraful 2 este modificat după cum urmează: 

„Persoana fizică va fi amendată cu o amendă minoră de 200 euro pentru 
încălcările specificate în paragraful 1 al prezentului articol.” 


